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Katu- ja puistopuut
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/puut/

Kaupunkipuiden arvo ja pitkäikäisyys turvataan hyväksi tiedetyillä suunnitteluratkaisuilla,
hyvälaatuisilla taimilla ja ammattitaitoisesti hoitamalla. Identiteettiä luodaan sekä puiden sommittelun
että lajivalinnan avulla. Puukujanteita ja -rivejä sekä vanhoja kookkaita puuyksilöitä vaalitaan.
Laajojen alueiden istutuksissa sovelletaan Frank Santamourin kehittämää mallia, jossa yhdistelemällä
kasveja eri heimoista, suvuista ja lajeista tavoitellaan biologista monimuotoisuutta.
Käyttö
Puita käytetään kaduilla, aukioilla ja toreilla sekä puistoissa.
Puita käytetään yksittäin, ryhmissä, kujanteina ja riveinä.
Kasvillisuuden valinta
Katu- ja puistopuiden lajivalikoimaa monipuolistetaan.
Vähennetään puistolehmuksen käyttöä.
Jalavia, hevoskastanjoita ja lehtosaarnea käytetään tiedostaen tautiriskit.
Kaupunkipuiden tulee olla ilmastollisesti kestäviä ja hyväksi tunnettua kantaa sekä kestää
tauteja sekä tuholaisia.
Katupuiden tulee sietää leikkauksia, suolaa, viima ja kestää kolhuja.
Kokeillaan uusia puulajeja ja -lajikkeita.
Puistoissa voidaan käyttää laajempaa valikoimaa kuin kaduilla.
Puuriveissä käytetään geneettisesti monimuotoista kasvimateriaalia.
Taimimateriaalin tulee täyttää julkaisussa Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset määritellyt kriteerit.
Suositaan
kukkivia puita
puistoissa hedelmiä, marjoja ja siemeniä tuottavia puita
Helsingin “nimikkopuita”
Helsingistä lisäykseen otettuja lajikkeita
historiallisissa kohteissa aikakauden lajistoa ja kasvikantoja
kotimaisia jaloja lehtipuita
kotimaisia havujen erikoismuotoja

asuinrakennusten lähellä koivusta ja lepästä liuskalehtisiä lajikkeita, sillä ne eivät aiheuta
siitepölyallergiaa
Ei istuteta
kotipihlajasta käytetään katupuuna vain lajikkeita.
haitallisia vieraslajeja
Suunnitelmassa määritettävä
puun laji ja lajike, lisäyslähde tai kanta
taimikoko ja -tyyppi
runkotyyppi, esim. katupuu tai mahdollinen monirunkoisuus
puunsuojavarusteet ja suojaus kaneja vastaan
kasvualusta
Mitoitus
Katutilaan sijoitettavien puiden tilantarve on koottu ohjeen Katutilan mitoitus – Suunnitteluohjeet
Helsingin kaupungille 2014 liitteeseen 2.
Kasvualustat ja niiden mitoitus on esitetty kortissa Kasvualustat.
Puut sovitetaan yhteen valaisimien, liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjausrakenteiden,
pysäköinnin sekä maanalaisten kaapelien ja johtojen kanssa.
Kunnossapidon vaatimukset kuten lumitilat ja työkoneiden vaatimat tilat otetaan huomioon.

Kuvat
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Katupuun rungon etäisyys raitiovaunulinjasta sekä vapaakorkeus ajoradan, jalkakäytävän ja
raitiovaunulinjan yläpuolella
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Katupuiden ja kunnallisteknisten verkostojen väliset etäisyydet sekä katupuun rungon ja väylien
välinen etäisyys. Kun töitä suoritetaan puiden juuristoalueella (=puun latvuksen peittämä maa-alue),
kaivulinja on lisäksi tarkennettava tarkastajan kanssa ennen kaivutyön aloittamista.
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Tammitie, vanhojen tammien muodostamaa tunnelmallista katutilaa.
Valokuva: Minna Terho
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